
Anthony 
William
Liečivá 
očista
Vyd. TATRAN 
2020
Rozsah: 604 s.

I    nkretíny – GIP (glukózodepen-
dentný inzulinotropný poly-

peptid) a GLP-1 (glukagónu po-
dobný peptid 1) – sú vylučované 
enteroendokrinnými bunkami 
známymi ako K-bunky a L-bun-
ky. Stimulujú sekréciu inzulínu 
z pankreasu v reakcii na príjem 
potravy a zvyšujú glukózovo-zá-
vislú stimuláciu sekrécie inzulínu, 
ktorá je známa ako „inkretínový 
efekt“.(1,2) GIP a GLP-1 uplatňujú 
svoje inzulinotropné účinky pro-
stredníctvom receptorov spoje-
ných s G-proteínom, ktoré sú ex-
primované hlavne na B-bunkách 
pankreasu. Tieto receptory sú tiež 
exprimované v periférnych tkani-
vách a sú zodpovedné za extra 
pankreatické pôsobenie inkretí-
nových hormónov a za ich meta-
bolické účinky.(3,4)

GLP-1 je peptid dlhý 30 alebo 
31 aminokyselín, ktorý vzniká  
z proglukagónu.(5) GLP-1 v zvyšuje 
množstvo pankreatických B-bu-
niek, znižuje ich apoptózu a riadi 
sekréciu inzulínu spôsobom zá-
vislým od glukózy, ktorý znižuje 
riziko hypoglykemických epizód. 
Nezvyšuje sekréciu inzulínu, keď 
je hladina glukózy v krvi nízka. 
Účinkom GLP-1 na pankreatické 
A-bunky sa inhibuje sekrécia glu-
kagónu. Okrem inzulinotropných 
a glukagón-potláčajúcich účin-
kov vyvoláva GLP-1 dobrú kontro-
lu postprandiálnej glukózy, ktorá 
sa pripisuje spomaleniu gastro-
intestinálnej motility, čo vedie  
k oneskoreniu absorpcie glukózy 
do obehu. Okrem toho induko-
vaním centrálnej sýtosti znižuje 
príjem potravy a vedie k chud-
nutiu.(6) V súčasnosti dostupné 
antidiabetiká – agonisty GLP-1 
receptorov (GLP-1RA) – sú deri-

váty buď ľudského GLP-1 (liraglu-
tid, albiglutid a dulaglutid) alebo 
exendínu-4 (exenatid, lixisenatid 
a exenatid s dlhodobým účin-
kom). GLP-1RA navzájom líšia aj 
na základe farmakokinetických 
vlastností a farmakodynamické-
ho profilu.(6,7) Pri liečbe pacienta 
s DM 2. typu GLP-1RA sa jedná  
o komplexný manažment meta-
bolického syndrómu (Obrázok 1). 
Na základe dostupných výsled-
kov štúdií majú GLP-1RA, ako je-
diná skupina, komplexný efekt 
na metabolický syndróm – anti-
diabetický, antiobezitogénny, an-
tihypertenzívny a antiaterogénny 
efekt. 

GLP-1 RA zlepšujú homeostázu 
glukózy zvýšením sekrécie inzulí-
nu závislého od glukózy a potla-
čením neprimerane zvýšených 
hladín glukagónu, a to nalačno 
aj po jedle. Ďalší mechanizmus 
vplyvu na glykémiu je znížený per 
os príjem hlavne oneskorením vy-
prázdňovania žalúdka.(30) Kumu-
latívne tieto mechanizmy vedú 
k znižovaniu hladín HbA 1c. Ate-
rogénna dyslipidémia je defino-
vaná ako zvýšenie lipoproteínov 
s nízkou hustotou (LDL-C) a non-
-HDL-C sprevádzané poklesom 
HDL-C. Pre diabetikov je charak-
teristická ešte aj zvýšená hladina 
triacglycerolov.(8) Tento stav vedie 
k ateroskleróze a kardiovasku-
lárnym ochoreniam. Inzulínová 
rezistencia, obezita a súvisiaci 
zápal sú spojené s aterogénnou 
dyslipidémiou a aterosklerózou.
(9) Obezita a dyslipidémia sú hlav-
nými predisponujúcimi faktor-
mi pre metabolický syndróm.  
Terapia na báze inkretínov sa  
v súčasnosti považuje za nový 
prístup k liečbe obezity súčasne 

s DM.(10) Pri obezite a DM je naru-
šená signalizácia glukózo-depen-
dentného inzulinotropného pep-
tidu (GIP)/GIPR a GLP-1. Obnova 
tohto poškodenia vedie k poten-
ciálnej liečbe týchto chorôb. 

Pacienti s prediabetom, DM 2. 
typu, obézni ľudia alebo jedinci 
s nadváhou majú nižšiu odpo-
veď GLP-1 na orálny glukózový 
tolerančný test.(11) V porovnaní so 
zvyšovaním dávok inzulínu malo 
pridanie liraglutidu obéznym pa-
cientom s DM 2. typu efekt nielen 
na dobrú kontrolu glykémie, ale 
malo aj dobré účinky na kontro-
lu prírastku telesnej hmotnosti.(12) 

Agonisty GLP-1 by mohli pôsobiť 
ako dôležitá modulačná terapia  
u pacientov s morbídnou hypo-
talamickou obezitou riadením 
chuti do jedla.(13) GLP-1 ovplyvňuje 
gastrointestinálnu motilitu pros-
tredníctvom svojho pôsobenia 
na centrálne aj periférne recep-
tory. Nervus vagus hrá dôležitú 
úlohu pri sprostredkovaní týchto 
účinkov, ako sa ukazuje na zviera-
cích aj ľudských modeloch, pros-
tredníctvom jeho pôsobenia na 
svalovinu čriev.(17)

Úloha GLP-1 pri vyprázdňovaní  
a akomodácii žalúdka nalačno  
a po jedle sa skúmal v placebom 
kontrolovanej štúdii Delgado-
-Aros et al.(18) Zdravým dobrovoľ-
níkom bola podaná infúzia GLP-1 
a bola im podaná injekcia 99mTc-
-sodíka, ktorý je absorbovaný ža-
lúdočnou stenou. Boli urobené 
snímky žalúdka s jednou fotó-
novou emisnou výpočtovou to-
mografiou (SPECT) a spracované 
tak, aby vytvorili trojrozmerný 
obraz umožňujúci výpočet jeho 
objemu. Výsledky preukázali 

zvýšenie objemu proximálneho  
a distálneho žalúdka v reakcii na 
GLP-1 v stave nalačno aj po jedle. 
Zistilo sa, že oneskorené vyprázd-
ňovanie žalúdka bolo výsledkom 
relaxácie proximálnej časti ža-
lúdka sprevádzanej zvýšeným 
tonusom antropylorickej oblasti.  
Na porovnanie účinkov GLP-1  
a placeba na maximálny tolero-
vaný objem (MTV, objem prijatý 
do dosiahnutia maximálnej sý-
tosti) dostali tí istí účastníci te-
kuté jedlo a pomocou vizuálnej 
analógovej stupnice vyhodnotili 
prítomnosť symptómov, ako je 
nadúvanie, plnosť, nevoľnosť ale-
bo bolesť. U GLP-1 sa nepozoro-
val žiadny rozdiel v MTV napriek 
zmenám v akomodácii žalúdka 
a vyprázdňovaní. Toto pozorova-
nie možno vysvetliť jeho známou 
úlohou na centrálnych recepto-
roch pri regulácii príjmu potravy, 
nezávisle od jeho účinkov na gas-
trointestinálnu motilitu.(19) 

GLP-1RA majú priaznivé účin-
ky na kardiovaskulárny systém. 
Mierny nárast krvného tlaku  
a srdcovej frekvencie, ktorý sa 
pozoruje pri krátkodobej expozí-
cii týmto látkam, súvisí s efektom 
v CNS. Po strednodobej alebo 
dlhodobej expozícii sú však tieto 
účinky kompenzované. Antihy-
pertenzívne účinky GLP-1RA zvy-
šujú hladinu atriálneho natriure-
tického peptidu (ANP) účinkami 
na predsieňové kardiomyocyty, 
čo následne vyvoláva produkciu 
cyklického guanozínmonofosfá-
tu a NO (oxid dusný), a teda vas-
kulárnu relaxáciu. Okrem toho 
zvýšenie ANP podporuje vylučo-
vanie sodíka a natriurézu. Ďal-
ším mechanizmom je zníženie 
aktivity renínu v plazme. Ďalej 

sa pokles krvného tlaku u tejto 
triedy považuje za výsledok stra-
ty hmotnosti, inhibície absorpcie 
solí v čreve, centrálnej inhibície 
príjmu solí, vazodilatácie závislej 
od endotelu a priameho pôsobe-
nia na hladké svalstvo ciev.(16)

Záver
GLP-1RA sú prvou skupinou 
antidiabetík, ktoré komplexne 
ovplyvňujú patofyziologický ok-
tet DM 2. typu (Obrázok 2). Z hľa-
diska diabetológie pôsobia ako 
účinné antidiabetiká s nízkym 
hypoglykemizujúcim efektom. 
Ovplyvňujú jednak od príjmu 
stravy závislú sekréciu inzulínu, 
avšak aj zníženie produkcie glu-
kagónu a tým endogénnu glu-
koneogenézu (v pečeni, svaloch 
a tukovom tkanive). Pozitívne 
vplývajú na lipidový profil a hlav-
ne aterogénnu dyslipidémiu.  
Ako jedny z mála antidiabetík 
majú významný antiobezitický 
vplyv, čo významne benefitne 
pôsobí najmä u diabetikov s me-
tabolickým syndrómom. Vedú 
k výraznej redukcii hmotnosti 
komplexnými mechanizmami  
v mozgu, ako aj tráviacom trakte. 

Na základe aktuálne dostupných 
štúdií niektoré GLP-1RA (semag-
lutid, liraglutid a dulaglutid) 
majú benefitný kardiovaskulárny 
vplyv s redukciou kardiovaskulár-
nej mortality a jednotlivých kar-
diovaskulárnych príhod. Skupina 
GLP-1RA je nepochybne skupi-
nou antidiabetík, ktorá by mala 
byť pre našich pacientov prefe-
rovaná, vzhľadom na pozitívne 
ovplyvnenie kardiometabolické-
ho rizika s efektom na zníženie 
aj mortality a na zlepšenie kvality 
života diabetikov.
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Vyvolanie pocitu sýtosti
↓ signalizácie „jedlo – odmena“
↓ správania zameraného na vyhľadávanie jedla
 spomalené vyprázdňovanie žalúdka
↓ hladiny kostného morfogenetického proteínu  
 4(BMP-4), ktorý reguluje „biely“ tuk

Vyvolanie pocitu sýtosti
↑ masa pankreatických B-buniek
↓ apoptóza B-buniek
↑ vychytávanie glukózy vo svaloch
↑ ukladanie glykogénu v pečeni
↑ vychytávanie glukózy v tukovom tkanive 
 spomalené vyprázdňovanie žalúdka

↑ sekréciu ANP z myokardu
↑ cGMP a NO → vazokonstrikcia a nátriuréza
↓ plazmatická reninová aktivita

Supresia produkcie makrofágov z „penových“ buniek
↓ sekrécia proinflamačných cytokínov
↓ veľkosť aterómových plátov

Obrázok 1 – Schéma efektu analógov GLP-1RA na liečbu metabolického syndrómu.(3)

Pankreas (beta bunky)
↑ funkcie beta buniek
↑ syntéza inzulínu
↓ sekrécia glukagónu

Pečeň
↓ produkcia glukózy v pečeni
↑ senzitivita pečene na inzulín
↓ de novo lipogenéza2

↓ steatóza

Tukové tkanivo
↓ lipotoxicita

Tukové tkanivo
↓ telesná hmotnosť
↓ príjem potravy
↑ pocit sýtosti

Srdce
↓ kardiovaskulárne riziko
↓ metabolizmus mastných 
 kyselín
↑ funkcia srdca
↓ systolický TK
↓ zápal

Gastrointertinálny trakt
↓ vyprázdňovanie žalúdka

Obličky
↑ natriuréza

Svaly
↑ inzulínová senzitivita

Obrázok 2 – Multifaktoriálny efekt analógov GLP-1RA.(4,20–29) 
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Novéknihy
Ak ste v presvedčení, že vaše telo ne-
potrebuje žiadnu dôkladnú očistu, 
a ste si istí, že v ňom nemôžete mať 
toxické látky, znovu sa zamyslite. 
Autor v knihe zhromaždil množstvo 
poznatkov o spôsoboch očisťovania 
organizmu, počnúc uznávanou de-
väťdennou Očistou 3: 6: 9, Rannou 
očistou. V knihe nájdete aj vzorové 
jedálne lístky a viac ako 75 receptov, 
ktoré vás prevedú očistou vášho trá-
viaceho traktu a celého tela.
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Príručka na používanie CBD-domi-
nantnej konopy obsahuje veľké množ-
stvo informácií pre tých, ktorí sú v tejto 
oblasti nováčikmi, ako aj pre už skú-
sených pacientov. CBD (kanabidiol) 
je zložka konopy, ktorá prináša úľavu 
pri záchvatoch, bolesti, zápale, úzkos-
ti, depresii, artritíde etc. Informácie sú 
zoradené podľa jednotlivých ochorení, 
ako aj podľa odporúčaných kmeňov  
s vysokým podielom CBD. Vďaka in-
formáciám o odporúčanom dávkova-

ní, potenciálnych vedľajších účinkoch 
a kontraindikáciách a o farmakológii 
rastliny je kniha základnou príručkou 
pre lekárov aj pacientov, ktorí hľadajú 
netoxické alternatívy liekov proti bo-
lesti na báze opiátov. Autori predsta-
vujú kazuistiky, prinášajú rozhovory  
s lekármi, ktorí predpisujú produkty  
s obsahom kanabidiolu, a informujú  
o najnovšom výskume ďalších aktív-
nych látok prítomných v konope pre 
využitie v medicíne.


